
ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTARARE 
privind  aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului 

Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24306, CF 24306, situat in orasul  

Valenii de Munte,  str.Ecaterina Iorga, nr.8 

 

  

 Avand in vedere prevederile legale cuprinse in: 
- art.36 alin.(1), alin.(2) lit.c) si alin.5 lit.b) si art.123 alin.(3) din Legea 

administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- art.1755 din  din Noul Cod Civil; 
- cererea d-lui Dudu Constantin - Andrei, inregistrata la institutia noastra 

sub nr.6684/02.04.2018; 
Vazand  raportul  intocmit de catre serviciul buget – finante, impozite si taxe 

locale si raportul intocmit de catre comisia pentru activitati economico-financiare si 

agricultura ; 

 

In temeiul prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 
locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

 Consiliul Local al orasului Valenii de Munte adopta prezenta hotarare: 

 
 Art.1. Se aproba vanzarea terenului intravilan in suprafata de 292 m.p. conform 

contractului de concesiune nr.40/14.10.1998, respectiv 336 m.p. rezultata in urma 
masuratorilor, categoria de folosinta curti – constructii, cu numarul cadastral 24306, CF 

24306, tarla 39, parcela 1399/6/2, situat in orasul Valenii de Munte, strada Ecaterina 

Iorga, nr.8, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, fiind in 
administrarea Consiliului Local al orasului Valenii de Munte, cu drept de preemptiune 

catre d-nul Dudu Constantin - Andrei, proprietar al constructiei realizate pe acesta. 
Art.2. Planul de amplasament si delimitare a imobilului si vecinatatile acestuia 

sunt indicate in anexa nr. 1, ce face parte integranta din prezenta hotarare. 
 Art.3. Se aproba raportul de evaluare intocmit de catre evaluator autorizat Ghioca 

Gheorghe, inregistrat sub nr.71254/22.10.2018, anexa nr.2 la prezenta hotarare, prin care 
se stabileste ca, pretul de vanzare al terenului este de 6.048 euro (pretul de vanzare va fi 

stabilit la cursul valutar al B.N.R., din ziua efectuarii platii), la care se adauga T.V.A. 
 Art.4.(1) Pretul terenului poate fi achitat in una din urmatoarele modalitati :  

a) integral la data incheierii actului autentic ; 

b) un avans de 30% din valoarea terenului achitat la data incheierii actului 
autentic de vanzare – cumparare, iar restul de prêt in rate pe o perioada de 

pana la doi ani. 
 (2) Cumparatorul dobandeste dreptul de proprietate la data achitarii ultimei rate 

din pret. 



Art.5. (1) Vanzarea imobilului se va face  prin act autentic, notarial. 

(2) Se imputerniceste primarul orasului Valenii de Munte sa semneze actul de 

vanzare – cumparare. 
 Art.6. Se stabileste in sarcina cumparatorului suportarea cheltuielilor privind 

efectuarea intabularii terenului, a raportului de evaluare si a cheltuielilor pentru 
perfectarea contractului de vanzare – cumparare. 

 Art.7. Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza: Primarul,  Serviciul buget – 
finante, impozite si taxe locale, Serviciul urbanism si compartimentul cadastru si 

agricultura. 
Hotararea se va afisa la sediul Primariei orasului Valenii de Munte si se va 

publica pe site-ul institutiei. 
Afisarea, publicarea  si comunicarea se vor face de catre  Serviciul administratie 

publica locala. 

 
 
 
 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

Raiciu Liliana - Sanda 

 

 

CONTRASEMNEAZA: 

                                    SECRETAR – Onoiu Elena - Adina 

 

 

 

 

 

 

VALENII DE MUNTE, 29 martie 2019. 

NR. 46 
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RAPORT  

privind aprobarea vanzarii unui imobil, ce apartine domeniului privat al  

orasului Valenii de Munte,  cu numar cadastral 24290, situat in orasul 

Valenii de Munte, str. Ecaterina Iorga nr.10 

 

 

 

Avand in vedere prevederile legale cuprinse in : 

- art.36, alin.(1), alin.(2) lit.c)  si alin.5 lit.b) si art.123 alin. (1) si alin. (3) din 

Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, potrivit caruia Consiliul Local  hotărăşte vânzarea, concesionarea 

sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, oraşului sau municipiului, după 
caz, în condiţiile legii’’ si „Prin derogare de la prevederile alin. (2), în cazul în care 
consiliile locale sau județene hotărăsc vânzarea unui teren aflat în proprietatea privată a 
unității administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate construcții, constructorii de bună-
credință ai acestora beneficiază de un drept de preempțiune la cumpărarea terenului 

aferent construcțiilor. Prețul de vânzare se stabilește pe baza unui raport de evaluare, 

aprobat de consiliul local sau județean, după caz.” 

-Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare 

-Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, in Monitorul oficial, partea I, 
nr.48/2005; 

-art.1755 din Noul Cod Civil; 
Prin cererea nr.6683/02.04.2018, Dudu Alexandru - Emanoil  solicita cumpararea 

suprafetei de  teren de 337 mp rezultata in urma masuratorilor, fata de suprafata de teren 
de 287 mp conform contractului de concesiune  nr. 39/14.10.1998 . Solicitantul nu 

figureaza cu datorii catre bugetul local. 
Terenul care face obiectul acestei solicitari are urmatoarele caracteristici: 

- categoria de folosinta curti – constructii 
-apartine domeniului privat de interes local al Orasului Valenii de Munte 
-a fost inscris in cartea funciara sub nr. 24290, tarla 39, parcela 1399/6/2 drept de 

proprietate Orasul Valenii de Munte  
-nu este ipotecat si nu are interdictii de instrainare 

-este amplasat in intravilanul orasului Valenii de Munte pe str. Ecaterina Iorga nr.10 si 
este ocupat in prezent de o constructie cu destinatie de locuinta. 

 Propunem vanzarea suprafetei de teren de 337 mp din strada Ecaterina Iorga nr.10  
ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, fiind in administrarea 

Consiliului Local al orasului Valenii de Munte, cu drept de preemtiune catre Dudu 
Alexandru - Emanoil, proprietar al constructiei realizate pe acesta. 

 Pretul de vanzare al terenului evaluat in suprafata de 337 mp potrivit raportului de 

evaluare intocmit  de catre evaluator autorizat Ghioca Gheorghe avand autorizatie 



ANEVAR nr. 12859 si inregistat la institutia noastra sub nr.71255/22.10.2018 este in 

suma de 6.066 euro, la care se adauga TVA. 

Pretul va putea fi platit integral: 
- la data incheierii actului autentic  
-prin achitarea unui avans de 30% si restul sumei in rate pe o perioada de pana la 

2 ani (pretul de vanzare va fi stabilit la cursul valutar al B.N.R., din ziua efectuarii platii). 

 
Vanzarea terenului genereaza urmatoarele beneficii: 

-venituri financiare suplimentare la bugetul local generate prin incasarea 
contravalorii terenului vandut, taxe si impozite. 
Fata de cele mentionate  sunt indeplinite prevederile legale in materia vanzarii 

bunului din domeniul privat al orasului Valenii de Munte si propunem spre aprobare 

proiectul de hotarare. 

 
 

Sef serviciu Buget Finante    Compartiment Juridic, 
Nitu Elena      Mihai Carmen Florentina 

 
 

Compartiment Financiar Contabil 
Ionescu Oana 
 

 

Compartiment Cadastru si Agricultura 
Tanasescu Marian 
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EEXXPPUUNNEERREE  DDEE  MMOOTTIIVVEE  

privind aprobarea vanzarii unui imobil, ce apartine domeniului privat al  

orasului Valenii de Munte,  cu numar cadastral 24290, situat in orasul 

Valenii de Munte, str. Ecaterina Iorga nr.10 

  

  

  

IInn  eexxeerrcciittaarreeaa  aattrriibbuuttiiiilloorr  ccoonnffeerriittee  pprriinn  aarrtt..  112233,,  aalliinn  ((33)),,  aarrtt..3366,,  aalliinn..((22)),,  lliitt..  cc))  ssii  

aalliinn..  ((55)),,  lliitt..bb))  ddiinn  Legea  administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Local  hotărăşte cu privire la vânzarea 
bunurilor proprietate privată a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile 

legii. 
Prin cererea nr.6683/02.04.2018, Dudu Alexandru - Emanoil  solicita cumpararea 

suprafetei de  teren de 337 mp rezultata in urma masuratorilor, fata de suprafata de teren 

de 287 mp, conform contractului de concesiune  nr. 39/14.10.1998 .  
Terenul care face obiectul acestui proiect de hotarare, apartine domeniului privat 

de interes local al orasului Valenii de Munte si poate fi vandut conform art. 123 alin. (1) 
si alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare. 
Pretul de vanzare al terenului in suprafata de 337 mp este de 6.066 euro, la care se 

adauga TVA. 
Ca urmare a celor expuse mai sus si conform prevederilor art. 45, alin. (6) din 

Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare, propun aprobarea de catre Consiliul Local a unui proiect de 

hotarare cu privire la vanzarea directa a terenului in suprafata de 337 mp, situat in str. 

Ecaterina Iorga nr.10, apartinand domeniului privat al Orasului Valenii de Munte. 

  

  

              PPRRIIMMAARR,,  

                          FFlloorriinn  CCoonnssttaannttiinn 
 

 
 


